
Šie noteikumi ir spēkā līdz 2023. gada 23. janvārim. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu iepriekšējos
noteikumus, kas ir spēkā līdz 2023. gada 23. janvārim.

1. Kādēļ šī informācija ir svarīga?

Šajā dokumentā ir izskaidroti noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā, izmantojot Revolut Pro. Mēs
tos dēvējam par "Pro nosacījumiem".
Šie Pro nosacījumi tiek piemēroti papildus mūsu Personiskajiem noteikumiem un citiem
piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem, kad izvēlaties izmantot Revolut Pro. Tiek
piemēroti arī mūsu Personiskie noteikumi un Maksājumu apstrādes pakalpojumu līgums (ko
dēvējam par mūsu "Maksājumu apstrādes noteikumiem"), jo daudzi pakalpojumi, ko nodrošinām
personiskajiem un Pro kontiem, ir vienādi. Šajos Pro noteikumos ir izskaidroti papildu nosacījumi,
kas jāzina, izmantojot Pro. Ja rodas pretrunas starp personiskajiem noteikumiem un šiem Pro
noteikumiem, Revolut Pro lietojumam tiek piemēroti šie Pro noteikumi. Ja gaidījāt, ka šajos Pro
noteikumos kaut kas būs izskaidrots, bet tā nav, meklējiet to Personiskajos noteikumos vai
Maksājumu apstrādes noteikumos.
Ja izmantojat Revolut Pro, šie Pro noteikumi būs daļa no juridiskās vienošanās starp jums (konta
turētājs) un mums ("Revolut Bank UAB", Lietuvas Republikā reģistrēts uzņēmums, uzņēmuma
reģistrācijas numurs: 304580906, juridiskā adrese un galvenais birojs: Konstitucijos ave. 21B,
08130 Vilnius, the Republic of Lithuania).

2. Kas ir Revolut Pro?

Revolut Pro ir pakalpojums, kas ļauj ātri un ērti izveidot kontu uzņēmuma vai papildu darba
pārvaldībai vienuviet Revolut mazumtirdzniecības lietotnē.
Revolut Pro ir līdzīgs mūsu produktam Revolut Business. Atšķirība slēpjas tajā, ka Revolut Pro
kontam var piekļūt caur esošo Revolut personisko kontu, izmantojot Revolut mazumtirdzniecības
lietotni, savukārt Revolut Business produkts ir atsevišķs konts, kam var piekļūt ar Revolut
Business lietotnes un platformas (mēs to dēvējam par "Informācijas paneli") starpniecību.
Jūsu Revolut Pro konta veids atbilst esošā personīgā Revolut konta veidam. Visi Personiskajos
noteikumos pieejamie apraksti par jūsu kontu, mūsu pakalpojumu darbību un jūsu vai mūsu
tiesībām tiek piemēroti arī Revolut Pro lietošanai. Šajos Pro noteikumos nav izklāstīts viss, kas
jāzina, lietojot Revolut Pro. Tajos izskaidrota tikai papildu informācija, kas jums jāzina līdz ar
mūsu Personiskajos noteikumos pieejamo informāciju.

3. Vai es varu atvērt Revolut Pro kontu?

Revolut Pro kontu var atvērt tad, ja:

jums ir Revolut personiskais konts;

esat pašnodarbināta fiziska persona (nevis uzņēmums);

Revolut Pro kontu izmantosiet tikai uzņēmējdarbības nolūkos;

izturēsiet mūsu reģistrācijas procesa pārbaudes.

Jums tas viss jāturpina arī pēc Revolut Pro konta atvēršanas. Pretējā gadījumā, iespējams,
mums vajadzēs to slēgt. Reizēm mums ir jāveic papildu pārbaudes, pirms varam atļaut jums
izmantot Revolut Pro kontā pieejamos papildu pakalpojumus, ja iepriekš neesat tos lietojis. Tas



attiecas uz mūsu maksājumu apstrādes produktu, un mēs detalizēti izskaidrojam šos
pakalpojumus un iepriekš veicamās pārbaudes Maksājumu apstrādes noteikumos.
Pašnodarbināta persona ir persona, kas pati nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Reizēm šādas
personas dēvē par brīvlīguma darbiniekiem vai ārštata darbiniekiem. Fiziska persona nozīmē, ka
esat reāls cilvēks, nevis uzņēmums.
Ja vēlaties iegūt vienkārši lietojamu kontu, lai līdz ar personisko kontu pārvaldītu
pašnodarbinātības vai papildu darba finanses, jums varētu noderēt Revolut Pro. Ja jūsu
uzņēmējdarbības apjoms palielinās vai nepieciešamas citas funkcijas, iespējams, vajadzēs
izveidot Revolut Business kontu.
Jūs nevarat atvērt un jums nevar būt Revolut Pro konts, ja veicat jebkāda veida uzņēmējdarbību
vai aktivitātes, kas saistītas ar:

iepazīšanās un eskorta pakalpojumiem;

pornogrāfiju;

ieročiem;

dārgmetālu, dārgakmeņu vai mākslas priekšmetu tirdzniecību;

izsoļu nama vadīšanu;

naudas atmaksas pakalpojumiem;

ķīmiskām vielām un ar tām saistītiem produktiem;

videospēļu zālēm;

kriptovalūtu tirdzniecību;

lietotu automašīnu pārdošanu;

binārajām opcijām vai azartspēlēm;

parādu piedziņu;

visaugstākā reitinga banku garantiju, obligāciju, akreditīvu vai vidēja termiņa parādzīmju
tirdzniecību.
Mēs varam atteikt jums Revolut konta atvēršanu vai lietošanu, ja veicat jebkādu citu
uzņēmējdarbību vai aktivitātes, kas mums nešķiet piemērotas. Mēs varam arī piemērot
ierobežojumus jūsu Pro kontam un informēsim jūs par to pirms konta atvēršanas.

4. Kā reģistrēties Revolut Pro kontam?

Lai reģistrētos Revolut Pro kontam, jums nepieciešams esošs personīgais Revolut konts (un
jāsaglabā tas arī turpmāk).
Kad tas ir nokārtots, lietotnē varat pieteikt Revolut Pro konta reģistrāciju. Iespējams, jums
vajadzēs sniegt mums papildu informāciju, lūdzot atvērt Pro kontu vai pēc tam, bet tas notiks
pirms Revolut Pro konta aktivizēšanas. Mēs pārskatīsim jūsu pieteikumu un pieņemsim lēmumu,
vai esat piemērots Revolut Pro kontam. Piemēram, mums var nebūt iespējas pieņemt
uzņēmumus, kas darbojas jūsu tirgū vai sektorā. Parasti mēs pieņemam lēmumu uzreiz lietotnē,
bet reizēm var būt nepieciešams ilgāks laiks.
Mēs jebkurā laikā varam atcelt lēmumu un slēgt jūsu Revolut Pro kontu, ja uzskatām, ka vairs
neatbilstat Revolut Pro konta lietošanai.
Ņemiet vērā, ka Revolut Pro ir pieejams tikai pašnodarbinātām fiziskajām personām (nevis
uzņēmumiem), un to drīkst izmantot tikai uzņēmējdarbības mērķiem. Papildinformāciju skatiet



šo Pro noteikumu 3. sadaļā.
Citādi, kad pieprasāt Pro konta reģistrāciju, tiek piemērotas tās mūsu Personisko noteikumu
daļas, kurās aprakstīts, kad varam atļaut jums atvērt kontu (vai to slēgt).

5. Kā pievienot naudu Revolut Pro kontā un izņemt to?

Jūsu Revolut Pro konta veids atbilst esošā personīgā Revolut konta veidam. Tomēr tas ir
atsevišķs konts. Tam ir atsevišķs atlikums, konta numurs, darījumu vēsture, un tam var piekļūt
lietotnē atsevišķi.
Naudu savā Revolut Pro kontā varat pievienot no Revolut personiskā konta. Varat arī papildināt
Revolut Pro kontu tieši no ārējiem avotiem, kas ir pieejami lietotnē.
Varat izņemt naudu no Revolut Pro konta, izmantojot Revolut Pro karti, veicot izejošo
maksājumu vai pārskaitot naudu uz Revolut personisko kontu.
Tā kā Pro kontu drīkst izmantot tikai uzņēmējdarbības tēriņiem (un personisko kontu nedrīkst
izmantot uzņēmējdarbības tēriņiem), šiem atlikumiem jābūt atsevišķiem. Tas nozīmē, ka, ja Pro
kontā vairs nav naudas, visi maksājumi, ko mēģināsiet veikt Pro kontā, būs nesekmīgi, pat ja
personiskajā kontā nauda vēl ir (un otrādi).
Citādi, kad pievienojat naudu Pro kontā vai izņemat to, tiek piemērotas tās mūsu Personisko
noteikumu daļas, kurās aprakstīti mūsu pievienošanas un izņemšanas pakalpojumi.

6. Kāda veida darījumiem var izmantot Revolut Pro kontu?

Revolut Pro paredzēts jūsu uzņēmējdarbībai vai papildu darbam. To var izmantot tikai
uzņēmējdarbības mērķiem. Tas nozīmē, ka nevarat izmantot Revolut Pro kontu vai Pro karti
personiskiem darījumiem (un personisko kontu nevar izmantot uzņēmējdarbības darījumiem).
Atverot Revolut Pro kontu, jūs piekrītat tālāk minētajam.

Jūs izmantosiet Revolut Pro kontu tikai uzņēmējdarbības (nevis personiskiem) mērķiem.

Ja izsniegsim jums Pro karti lietošanai Revolut Pro kontā, jūs šo karti izmantosiet tikai
uzņēmējdarbības (nevis personiskajiem) tēriņiem.

Jūs arī nedarīsiet neko no šeit minētā savā personiskajā kontā, ja tas ir saistīts ar
uzņēmējdarbības aktivitātēm.

Ja darīsiet kaut ko no šeit minētā, mēs varam slēgt jūsu Revolut Pro kontu.
Citādi, ja veicat darījumus savā Pro kontā, tiek piemērotas tās mūsu Personisko noteikumu
daļas, kurās aprakstīti šie pakalpojumi.
Varat arī izmantot Pro kontu, lai piekļūtu citiem papildu pakalpojumiem, piemēram, mūsu
maksājumu apstrādes produktam, uz kuru attiecas Maksājumu apstrādes noteikumi. Ja
apstiprināsim, ka varat izmantot šo produktu, jūs varēsiet izmantot Revolut, lai pieņemtu
maksājumus no tiem, kuri jūsu uzņēmējdarbības aktivitāšu rezultātā iegādājas jūsu preces vai
pakalpojumus.

7. Kādas maksas tiek piemērotas Revolut Pro lietošanai?

Par Revolut Pro konta atvēršanu un tā turēšanu netiek piemērota maksa. Ja jums ir esošs
personiskais konts, kas ir piemērots Pro lietošanai, varat atvērt Pro kontu bez maksas.
Pro konta lietošanai piemērotās maksas atbilst maksām, kas tiek piemērotas par personiskā
konta lietošanu. Šīs maksas ir atkarīgas no jūsu personiskā konta veida. Piemēram, ja maksa par
noteikta veida maksājuma nosūtīšanu jūsu personiskajā kontā ir 1 £/€ (vai jūsu vietējā valūta),



arī Pro kontā jāmaksā tikpat. Visi darījumi jūsu Pro kontā tiks ņemti vērā, nosakot personiskā
konta ierobežojumus. Detalizētu informāciju skatiet Izmaksu lapā, kas piemērojama jūsu
personiskajam kontam. Šajā Izmaksu lapā pieejamas arī maksas, kas tiek piemērotas
maksājumu apstrādes produkta lietojumam, un tās ir norādītas Maksājumu apstrādes
noteikumos.
Vienīgā atšķirīgā maksa par Revolut Pro konta lietošanu ir tā, kas attiecas uz Pro kartes
pasūtīšanu. Šīs kartes izmaksas un iespējamā piegādes maksa tiks parādīta lietotnē, pirms
piekritīsiet pasūtīt karti. Pro karte neietekmē personiskā plāna karšu ierobežojumu.

8. Kā nopelnīt naudas atmaksu Revolut Pro kontā?

Varat nopelnīt naudas atmaksu, tēriņiem izmantojot Revolut Pro karti.
Jūs saņemsiet naudas atmaksu no visiem iekšzemes vai starptautiskiem darījumiem, kas veikti
ar Revolut karti, izņemot darījumus ar izslēgtiem tirgotājiem vai darījumus, kas pielīdzināmi
darījumiem ar skaidru naudu. Precīzā piedāvātā naudas atmaksas likme būs redzama lietotnē
Revolut. Lūdzu, skatiet sadaļu Naudas atmaksa Revolut Pro sākuma ekrānā, lai uzzinātu aktuālās
naudas atmaksas likmes.
Mēs jebkurā laikā varam mainīt piedāvāto naudas atmaksas likmi pēc saviem ieskatiem. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka lietotnē redzamā naudas atmaksas likme ir tā likme, kura vienmēr tiks
piemērota.
Jūs nesaņemsiet naudas atmaksu par darījumiem ar izslēgtiem tirgotājiem. Izslēgtie tirgotāji ir
tirgotāji ar tālāk norādīto TKK jeb tirgotāja kategorijas kodu (šos kodus izmanto karšu shēmu
tīklos, lai noteiktu tirgotāja uzņēmējdarbības veidu). Izslēgtie TKK:

4829: Naudas pārskaitījumi

6010 un 6011: Skaidras naudas izmaksa

6012: Preces un pakalpojumi — klientu finanšu iestādes

6050 un 6051: Kvazinauda

6211: Vērtspapīru brokeri/dīleri

6540: Mijiedarbības vietu finansējošie darījumi

Jūs nesaņemsiet naudas atmaksu par skaidrai naudai pielīdzināmiem darījumiem. Tas nozīmē
visus pirkumus, kas nav īsti preču vai pakalpojumu pirkumi (piemēram, kartes darījumi ar
maksājumu pakalpojumu nodrošinātājiem, azartspēles, dāvanu kartes vai valūtas maiņas
pakalpojumu nodrošinātāji, naudas pārskaitījumi, finanšu vai ieguldījumu pakalpojumi vai citi
līdzīgi darījumi nav derīgi).
Ņemiet vērā, ka Revolut Pro kontu drīkst izmantot tikai uzņēmējdarbības nolūkos. Tas attiecas
arī uz Revolut Pro karti; to drīkst izmantot tikai uzņēmējdarbības tēriņiem. Ja izmantojat Pro
karti personiskajiem tēriņiem, mēs varam atcelt jūsu saņemto naudas atmaksu un slēgt gan
mazumtirdzniecības, gan Pro kontu.
Mēs nevaram piešķirt jums naudas atmaksu, ja tādējādi tiktu pārkāpti likumi vai noteikumi.
Jūs piekrītat, ka mēs varam atcelt jūsu saņemto naudas atmaksu, ja:

maksājums, par kuru tika izsniegta naudas atmaksa, tiek jums atmaksāts;

jūs nopelnījāt naudas atmaksu krāpnieciskā veidā;

jūs pārkāpāt šo līgumu, lai saņemtu naudas atmaksu.



Ja nevarēsim atgūt naudas atmaksas summu no jūsu konta, jūs būsiet mums parādā atbilstošo
summu. Pēc tam mēs varam atgūt summu no saglabātas kartes vai izmantot savas ieskaita
tiesības. Mēs varam arī veikt likumīgas darbības, lai atgūtu summu, ko esat mums parādā. Tādā
gadījumā jums būs jāapmaksā mūsu pamatotās izmaksas, kas radīsies, veicot šīs darbības.

9. Cita juridiskā informācija

Jūsu maksājumu apstrāde
Reizēm mums ir jāpārliecinās, vai jūsu aktivitātes joprojām ir atbilstošas un informācija ir
atjaunināta. Iemesls var būt kāds notikums vai periodiska pārskatīšana. Saistībā ar to mums,
iespējams, vajadzēs apturēt jūsu konta darbību vai tajā veiktu maksājumu līdz šīs pārskatīšanas
pabeigšanai. Iespējams, mums vajadzēs lūgt jums informāciju, kas noderēs pārskatīšanai. Lai
mazinātu darbības pārtraukumus, lūdzu, iespējami ātri nodrošiniet mums nepieciešamo
informāciju.
Jūsu konta slēgšana
Jūs jebkurā laikā varat slēgt Revolut Pro kontu lietotnē. Slēdzot Revolut Pro kontu, netiek slēgts
personiskais konts, tomēr tas nozīmē, ka zaudēsiet piekļuvi pārējiem ar Pro kontu saistītajiem
pakalpojumiem, piemēram, maksājumu apstrādes produktam.
Arī mēs varam slēgt jūsu Revolut Pro kontu, bet tikai gadījumā, ja ir pārkāpti šie Revolut Pro
noteikumi vai mūsu Personiskie noteikumi vai arī mums ir cits likumīgs iemesls tā rīkoties. Ja tā
notiek, visi līdzekļi jūsu Pro kontā tiks pārskaitīti uz jūsu personisko kontu (ja vien mums nav
jāaiztur līdzekļi, kamēr tiek veikta pārskatīšana), un jūs zaudēsiet piekļuvi pārējiem ar jūsu Pro
kontu saistītajiem pakalpojumiem, piemēram, maksājumu apstrādes produktam.
Mēs slēgsim jūsu Revolut Pro kontu arī gadījumā, ja mums jāslēdz jūsu personiskais konts.
Viss pārējais
Ņemiet vērā! Izņemot gadījumus, kad šajos Pro noteikumos ir norādītas nepārprotamas
modifikācijas, uz Revolut Pro lietojumu attiecas mūsu Personiskie noteikumi un Maksājumu
apstrādes noteikumi. Tas nozīmē, ka visas jūsu un mūsu tiesības saistībā ar mūsu
Personiskajiem noteikumiem un Maksājumu apstrādes noteikumiem tiek piemērotas arī Revolut
Pro lietojumam. Šī iemesla dēļ šie Pro noteikumi, mūsu Personiskie noteikumi un Maksājumu
apstrādes noteikumi jālasa kopā.


